Dierenadoptieplan
Het adoptieplan houdt in dat u een dier van
de Stadsboerderij kiest en een jaar lang
financieel zorg draagt voor voer en
huisvestingskosten. Voor iedere diersoort is een
berekening gemaakt waaruit blijkt wat dit dier
de boerderij kost per jaar. Zonder tijdige opzegging wordt de adoptie
overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd. U ontvangt hiervoor
jaarlijks een factuur. Het is natuurlijk ook mogelijk om met meerdere
personen een groot dier te adopteren.
In de hooiberg kunt u altijd terecht bij een van de medewerkers voor meer
informatie over het adoptieplan.
U kunt geen speciale rechten ontlenen aan de adoptie van een dier!
Het dier blijft te allen tijde eigendom van Stichting Stadsboerderij “De
Vosheuvel”. Wij streven ernaar alleen dieren ter adoptie aan te bieden
waar we van verwachten dat ze het hele adoptiejaar op de boerderij
zullen blijven. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat een dier wegens
ziekte of gedragsproblemen toch de Stadsboerderij zal moeten verlaten.
De Stadsboerderij zal hiervoor geen verantwoording hoeven af te leggen
aan de persoon die het dier geadopteerd heeft.
Op deze wijze helpt u de Stadsboerderij om te blijven voortbestaan!
Ook als bedrijf kunt u een dier van Stadsboerderij “De Vosheuvel”
adopteren. Als dank voor uw steun vermelden wij uw bedrijfsnaam dan op
ons adoptiebord.
Dit bord hangt op een duidelijk zichtbare plek op de boerderij en wordt
dagelijks door onze bezoekers gezien. Wij mochten het afgelopen jaar ruim
115.000 bezoekers ontvangen dus dit is zeker de moeite waard!
Voor meer informatie over het adoptieplan kunt u vragen naar de
medewerkers van Stadsboerderij “De Vosheuvel”
U kunt ook bellen: 033-4799552 of een e-mail sturen naar

info@devosheuvel.nl
IBAN: NL 73 RABO 030.22.96.913
T.n.v. St. Stadsboerderij de Vosheuvel, Amersfoort
Wij beschikken over de ANBI status, fiscaal nummer/RSIN: 8063.99.661

Stichting Stadsboerderij “ De Vosheuvel ”
Adoptieformulier:
S.V.P. invullen met blokletters.
Naam: ……………………………………………………………… m/v
Adres: …………………………………………………………………...
Postcode en plaats: ……………………………………………………...
Telefoon nr: …………………………………………………………….
Adoptiekosten per diersoort:
KOE
€ 350,00
WELSH PONY/POITOU EZEL
€ 350,00
APPALOOSA PONY/BRUINE EZEL € 250,00
VARKEN
€ 250,00
GEIT/SCHAAP
€ 100,00
PARELHOENDER
€ 15,00
KAT
€ 75,00
DUIF
€ 10,00

KALKOEN/FAZANT
KONIJN/CAVIA
EEND/GANS
PAUW
PAPEGAAI
KIP
ZWAAN

€ 35,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 15,00
€ 45,00

………………………………………..

U adopteert een dier voor minimaal een jaar. Deze termijn gaat
in zodra u akkoord geeft. De adoptie wordt aan het eind van de
termijn automatisch verlengd tenzij u 1 maand van tevoren
opzegt.
Ondergetekende adopteert met ingang van
(datum)……………………….
(diersoort invullen) ……………..……………….van Stichting
Stadsboerderij “De Vosheuvel” te Amersfoort. Ondergetekende
is bekend en gaat akkoord met onze adoptievoorwaarden.
Handtekening adoptant
………………………………………………………………

